
 
 

Проект МЕЛТЕМИ е съфинансиран от Европейския съюз  
и национални фондове на страните участнички. 

 

Пасивен „риболов за отпадъци“ 

 
Представяме избраните от българските 

участници мерки за намаляване на 
морските отпадъци в рамките на 
семинарите за обучение и планиране по 
проекта МЕЛТЕМИ. Мерките са класирани 
според тяхната ефективност и влияние 
върху обществените нагласи за намаляване 
на замърсяването на морето и 
крайбрежието.  

Мярката предвижда създаване на 
предпоставки за рибарите, които да им 
позволят да връщат и предават на брега 
всички отпадъци, улавяни пасивно в мрежите им при нормалните риболовни 
дейности. Нужно е да се регламентира складирането, предаването и 
обезвреждането на отпадъците. Изваждането на твърди отпадъци от морето при 
нормални риболовни дейности е съществен проблем, който е сложен и подлежи на 
регулиране в рамките на променената Директива за пристанищните приемни 
съоръжения на ЕС. В българските пристанища от доста години се прилага 
непряката такса за отпадъци от търговски кораби. За риболовните кораби обаче 
проблемът предстои да бъде решен. Нужно е своевременното изработване и 
въвеждане на подходящ законов регламент в съответствие с Директивата и 
включване на риболовните кораби в системата на пристанищните приемни 
съоръжения за твърди отпадъци. Освен това старите рибарски мрежи и риболовни 
уреди не трябва да се депонират заедно с други твърди отпадъци в съответствие с 
международните изисквания. 

Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното 
законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), Програма ИНТЕРРЕГ V-
B „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ на ЕС, с участието на осем организации 
от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в 
законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с 
твърди отпадъци в морската среда. МЕЛТЕМИ предвижда активното ангажиране 
на обществото и ключови участници чрез информиране, образование, обучение и 
свързване в мрежа на всички заинтересовани страни за транснационален обмен по 
рамката за оценка на научните знания и политики за морските отпадъци и 
създаването на предложения за национални и транснационални планове за 
действие за намаляване на морските отпадъци. 

 
 

Информационни деи ности по проекта МЕЛТЕМИ – Черноморска мрежа на 
неправителствените организации, тел.: +359 52 615 856, bsnn@bsnn.org, 
www.bsnn.org 


